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desconsiderados, independentemente de menção específica a cada um deles que constarem dos autos, em razão da absoluta 
inadequação da via eleita, nos termos da Lei 11.101/2005, por não ser possível discussão sobre natureza e valor de crédito nos 
autos principais da recuperação judicial ou do processo falimentar. 6) Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas 
as ações ou execuções contra a falida (empresa), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei, 
ficando suspensa, também, a prescrição. 7) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida 
(empresa), sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se houver), ressalvados os bens cuja venda faça parte das 
atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória das atividades (art. 99, VI). 8) Além de comunicações on-
line para o Banco Central e para as Fazendas da União do Estado de São Paulo e dos municípios nos quais as falidas possuem 
sede (art. 99, XIII e § 2º, LRF), a ser providenciadas pela serventia, servirá cópia desta sentença, assinada digitalmente, de 
OFÍCIO aos órgãos elencados abaixo, para o endereço do administrador judicial nomeado. O administrador judicial deverá 
encaminhar cópia desta decisão aos órgãos competentes, devendo comprovar o protocolo nestes autos digitais, em 10 dias. 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO: Rua Barra Funda, 930 3º andar Barra Funda - CEP: 01152-000 São Paulo/
SP: Encaminhar a relação de livros da falida levada a registro nesse órgão, e informes completos sobre as alterações contratuais 
havidas em nome da mesma. Deverá, ainda, contar a expressão falido nos registros desse órgão e a inabilitação para atividade 
empresarial; EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - Rua Mergenthaler, 500, Vila Leopoldina Gerência 
GECAR, CEP: 05311-030 São Paulo/SP: Encaminhar as correspondências em nome da falida para o endereço do administrador 
judicial nomeado; CENTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS -DI Diretoria de informações - Av. Rangel Pestana, 300, CEP: 01017-
000 São Paulo/SP: Deverá encaminhar a DECA referente à falida, para o endereço do administrador judicial nomeado; SETOR 
DE EXECUÇÕES FISCAIS DA FAZENDA PÚBLICA - Ofício das Execuções Fiscais Estaduais - Rua Vergueiro, 857, CEP: 01013-
001 São Paulo/SP: informar sobre a existência de bens e direitos em nome da falida; BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - Rua XV de Novembro nº 275, 7º andar, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Informar a existência nos seus arquivos, 
sobre bens e direitos em nome da falida; Banco Bradesco S/A. - Cidade de Deus, s/nº Vila Iara - CEP: 06023-010 Osasco/SP: 
Informar acerca da posição de ações do sistema TELEBRÁS (Telesp e cindidas) em nome da falida e, se houver dividendos, 
sejam estes depositados em nome da massa falida, no Banco do Brasil S/A., Agência 5905-6 S. Público São Paulo, à ordem 
deste Juízo; DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS - Rua Pedro Américo, 32, CEP: 01045-000 São Paulo/SP: Informar 
sobre e a existência de bens e direitos em nome da falida; CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS PARA PROTESTO - Rua 
XV de Novembro, 175 Centro - CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Remeter as certidões de protestos lavrados em nome da falida, 
para o endereço do administrador judicial nomeado, independente do pagamento de eventuais custas; 9) Expeça-se edital, nos 
termos do art. 99, § 1º, da Lei 11.101/2005, devendo o administrador judicial providenciar minuta em formato word. 10) Proceda-
se à realização de pesquisa BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, SERASAJUD, bem como a expedição de ofícios 
aos cartórios de registro de imóveis da Comarca de São Paulo, para que informem a existência de bens e direitos do falido; 11) 
Intime-se o Ministério Público. Resta autorizada a continuação provisória das atividades da falida , considerando-se as 
informações constantes dos Relatórios Mensais de Atividades da administradora judicial, juntados nos autos já apontados, os 
quais noticiam a existência de estoques de produtos perecíveis mantidos na sede da falida, cujas perdas ocasionarão danos 
irreparáveis à realização do ativo e, por conseguinte, ao pagamento dos credores, com realização de visita in loco, de imediato, 
por parte da auxiliar do Juízo, para inventário do referido estoque, com juntada aos autos das informações de vendas. Deve a 
serventia promover à publicação de edital contendo a íntegra desta decisão e a relação de credores apresentada pela falida, 
nos moldes já determinados, devendo a administradora judicial providenciar a minuta do edital em formato word. Considerando 
que não houve a apresentação da relação de credores pelo sócio da Falida, será considerada a relação constante do último 
edital, nos seguintes termos: CREDORES QUIROGRAFÁRIOS  CLASSE III: BANCO BRADESCO, R$ 151.907,05; BANCO 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R$ 1.008.583,62; BANCO ITAÚ, R$ 2.744.951,30; BANCO SAFRA, R$ 379.289,35, BANCO 
SANTANDER, R$ 502.512,29; BARBOSA E MARQUES S/A, R$ 848.400,00; CONFEPAR AGROINDL.COOPERATIVA, R$ 
192.000,00; COOPERATIVA DALIA ALIMS.LTDA, R$ 711.606,42; COOPERATIVA SUL GRANDENSE DE LATS.LTDA -COSULATI, 
R$ 93.000,00; GOIASMINAS IND. DE LATS. LTDA  ITALAC, R$ 391.200,00; HECKE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 
HECKE DISTRIBUIDORA, R$ 210.000,00; LACTALIS DO BRASIL COM. IMP.E EXP. LAT., R$ 534.000,00; LACTOJARA IND. E 
COM.DE LATICINIOS S/A, R$ 388.800,00; LEITESOL IND.COM.S/A, R$ 181.289,07, SANCOR DO BRASIL PRODS.ALIMS.
LTDA. R$ 241.666,66. TOTAL DOS CRÉDITOS: R$ 8.579.205,76. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do 
edital do art. 99, parágrafo único, para que os credores das empresas falidas apresentem suas habilitações de créditos (art. 99, 
IV, da Lei n.º 11.101, de 2005), diretamente à Administração Judicial por meio do e-mail nutrimilk@alcarazconsulting.com, 
observando-se a forma estabelecida no art. 9º da mesma Lei. Somente após a publicação do edital a que se refere o art. 7º, 2º, 
da Lei n.º 11.101, de 2005 (relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial), é que eventuais impugnações/
habilitações de crédito poderão ser protocoladas em autos apartados, como incidente da falência, observando-se a forma 
estabelecida no art. 9º da mesma Lei. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 23 de maio de 
2022.

3ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais

EDITAL (ARTIGO 36, DA LEI 11.101/2005), EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ALCATEIA 
ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, DESTINADO À CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CREDORES E INTERESSADOS PARA 
A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PROCESSO Nº 1068760-43.2021.8.26.0100. A Dra. Maria Rita 
Rebello Pinho Dias, Mma. Juíza de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca 
de São Paulo/SP, na forma da lei, etc. CONVOCA os credores e interessados para a Assembleia Geral de Credores, a ser 
realizada nos dias 23/06/2022 (1ª convocação), às 11h00 horas, e 30/06/2022 (2ª convocação), às 11h00 horas, em ambiente 
virtual, referente à Recuperação Judicial nº 1068760-43.2021.8.26.0100 de ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. A 
assembleia será presidida pelo representante legal da Administradora Judicial e terá como ordem do dia a deliberação acerca 
do plano de recuperação judicial direcionado aos credores, apresentado pela ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, às 
fls. 1.085/1.130 dos autos, da eventual constituição do Comitê de Credores, caso haja manifestação expressa de credores nesse 
sentido, a escolha de seus membros e sua substituição, bem como qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos 
credores, nos termos dispostos no art. 35, I, alíneas a, b, f e g da Lei 11.101/2005. Os credores poderão solicitar à Administradora 
Judicial, por intermédio do e-mail: alcateia@brasiltrustee.com.br, cópia do Plano de Recuperação Judicial apresentado. Os 
procuradores dos credores constituídos deverão encaminhar para o endereço eletrônico alcateia@brasiltrustee.com.br, em até 
24 (vinte e quatro) horas antes do ato assemblear, conforme preceitua o artigo 37, §4º, da Lei 11.101/2005, o endereço de e-mail 
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que desejam cadastrar para recebimento da chave de acesso ao conclave (sendo somente um por credor), conjuntamente 
com o instrumento mandatário de poderes para tal ato ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontra 
o documento, bem como apontar, especificamente, o nome e telefone do(a) procurador(a) do(a) credor(a) que participará da 
Assembleia. Caso o próprio credor (pessoa física) deseje participar do Conclave, sem representação por meio de patrono, 
este deverá encaminhar um e-mail à Administração Judicial, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da Assembleia, com seus 
documentos pessoais. Ademais, em se tratando de pessoa jurídica credora, o sócio que a representa deverá encaminhar os atos 
constitutivos correspondentes, também com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da Assembleia. Ato contínuo, os credores 
habilitados para a Assembleia receberão da Administradora Judicial, no e-mail cadastrado, um manual com todo o procedimento 
que deverá ser observado para ingresso e participação do Conclave. Na supramencionada resposta haverá também um link 
para acesso ao ambiente virtual em que acontecerá a Assembleia. Portanto, torna-se importante que os credores fiquem atentos 
às suas caixas de e-mail (principal e spam), visto que somente com o link será possível ter acesso à AGC. Será de exclusiva 
responsabilidade do credor/representante a manutenção do sigilo do login e senha de acesso ao ambiente virtual, conforme 
previsão contida no Ato Normativo de nº 0005243-17.2021.2.00.0000, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Para entrar na 
sala da Assembleia, o credor/representante deverá seguir as diretrizes previstas no manual de instruções encaminhado por 
e-mail, de maneira que, após o seu ingresso, a Administradora Judicial fará o credenciamento dos credores, realizando testes 
de vídeo e áudio de cada participante, sendo necessário que cada credor/representante tenha em mãos um documento com 
foto, que deverá ser apresentado à Administradora Judicial. Dessa forma, consigna-se a importância de os credores adentrarem 
ao ambiente virtual com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência. Importante frisar que o credenciamento dos credores terá 
início às 9h00min, com término às 10h30min, no dia da Assembleia. Ademais, ressalta-se que, para uma melhor orientação, 
ou em casos de dúvidas e problemas técnicos, os credores poderão contatar a Administradora Judicial no e-mail alcateia@
brasiltrustee.com.br ou pelos telefones (11) 3258-7363 / (11) 94205-1298. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de maio de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE PINTURAS YPIRANGA LTDA., PROCESSO Nº 1003976-33.2021.8.26.0108. A MMª. Juíza de Direito da 3ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Maria Rita Rebello Pinho 
Dias, CONVOCA todos os credores para a Assembleia Geral de Credores (AGC): LOCAL, DATA E HORA: A Assembleia será 
realizada de forma virtual na plataforma zoom meetings, em 1ª (primeira) convocação, no dia 21/07/2022, às 12:00h com 
cadastramento dos credores das 09:00h às 11:00h, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores 
titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja quórum acima indicado, em 
2ª (segunda) convocação, a ser realizada no mesmo local, no dia 28/07/2022, às 12:00h, com cadastramento dos credores 
das 09:00h às 11:00h, a qual será instala com a presença de qualquer número de credores. ORDEM DO DIA: A Assembleia 
ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre: a) a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de 
Recuperação Judicial apesentado pela devedora; b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua 
substituição; e c) outros assuntos de interesse dos credores e da Recuperanda. ACESSO AO CONTEÚDO DO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Os credores poderão ter acesso ao Plano de Recuperação Judicial mediante consulta aos autos 
(fls. 4.481/4.522 do processo), ou mediante consulta ao website da Administradora Judicial: https://www.administracaojudicial.
deloitte.com.br. PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA: 1-) Credores representados por procurador: Os credores que desejarem 
se fazer representar por procurador deverão entregar, com antecedência mínima de 48 horas úteis do início da Assembleia, 
à Administradora Judicial, por e-mail ajtintas@deloitte.com, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das 
folhas dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais documentos. A procuração deverá constituir 
poderes específicos para comparecimento e voto. 2-) Pessoas jurídicas credoras: com antecedência mínima de 48 horas úteis 
do início da assembleia, deverão apresentar à Administradora Judicia, por e-mail, os documentos societários que comprovem 
os poderes específicos para comparecimento e voto do(s) representantes(s) e demais documentos hábeis que comprovem 
a outorga de poderes ou a indicação das folhas dos autos no processo em que se encontrem os mencionados documentos 
societários. 3-) Sindicatos dos Trabalhadores: com antecedência mínima de 10 (dez) dias do início da Assembleia, deverão 
apresentar à Administradora Judicial, por e-mail (ajtintas@deloitte.com), a relação dos associados que pretendem representar. 
4-) Todos os credores: Além dos documentos elencados acima, todos os participantes deverão enviar um e-mail à DELOITTE 
TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. (Administradora Judicial ou Deloitte) no endereço: ajtintas@deloitte.com, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas úteis do início do conclave, as seguinte informações, via e-mail: (i) o nome 
do credor; (ii) o nome do representante do credor (se houver); (iii) o número de telefone em que estará disponível durante a 
AGC; (iv) o nome completo e o e-mail dos acompanhantes que também irão participar da AGC, limitado a, no máximo, 2 (dois). 
Ressalta-se que esse procedimento também é necessário para os credores que pretendem votar em nome próprio, ou seja, 
sem representante. Após a conferência da documentação e informações enviadas por e-mail, os credores e os acompanhantes 
regularmente cadastrados receberão um convite nos seus respectivos e-mails, acompanhado de um link para acesso à sala 
de cadastramento da AGC. Esse link não poderá ser repassado a terceiros. Caso o credor ou acompanhante não receba esse 
convite até a véspera da AGC, é importante que a Deloitte seja imediatamente comunicada pelo e-mail ajtintas@deloitte.com. 
A fim de minimizar os riscos e instabilidade de conexão, a Deloitte sugere que os credores e os acompanhantes acessem a 
sala de conferência por computador pessoal com acesso à internet. Na impossibilidade, será possível o acesso via celular 
(Smartphone). Em ambos os casos, recomenda-se que o aplicativo da plataforma digital Zoom Meetings seja baixado com 
antecedência. Ao acessar o link, o participante deverá aguardar até que seja incluído na sala virtual da AGC. Neste momento, 
a Administradora Judicial irá realizar a conferência individual de cada credor, representante e acompanhante, necessariamente 
pela câmera de vídeo. Uma vez certificada a regularidade da representação, o participante deverá permanecer na sala até o 
início da assembleia. A AGC será presidida pela Deloitte, que dará início aos trabalhos, conforme o procedimento homologado 
por esse MM. Juízo. Em continuidade, a Recuperanda apresentará suas considerações e sugestões de encaminhamento por 
meio de câmera de vídeo e, na sequência, será dada a oportunidade para que os credores indiquem sua intenção de se 
manifestar por meio do chat, por escrito. A Administradora Judicial, então, irá coordenar a abertura do microfone e da câmera de 
cada credor, um por vez. A votação será realizada respeitando a seguinte ordem: classe I - Trabalhista, classe III  Quirografária 
e classe IV  ME/EPP. Os credores deverão votar em tempo real e, para isso, a Deloitte irá anunciar o nome do credor e, 
concomitantemente, transmitirá uma tela com suas informações (nome, crédito e classe). Ao ser chamado, o credor deverá 
manifestar por escrito seu voto por meio do chat, na opção Everyone, para que todos possam conhecer o voto proferido. Esse 
voto deverá ser sim, não ou abstenção e será computado pela Administradora Judicial, em tempo real, na tela transmitida. Caso 
não haja pronunciamento por parte do credor, a Administradora Judicial irá habilitar seu microfone, sendo, nessa situação, 
possível que a votação ocorra por voz. Todas as ressalvas deverão ser informadas pelo chat, também na opção Everyone, no 
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